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Vážení spoluobčané,

 právě se vám dostává do ruky červnové vydání 
našeho Zpravodaje a s jeho vydáním v tomto 
období obvykle přichází léto.  Brzy začne čas 
prázdnin a dovolených, období, v němž většina       
z nás využívá možnost relaxovat, sportovat, od-
počívat nebo naopak cestovat. Nastává období, 
jehož předpokladem je příznivé počasí – i když       
o stabilitě počasí můžeme v posledních letech dost 
pochybovat.
Během května jsme na obecnímu úřadě čas na 
odpočinek rozhodně neměli. V jeho polovině 
proběhl na úřadě audit hospodaření za rok 2018. 
Měli jsme tedy spoustu práce s přípravou všech 
potřebných dokumentů, které auditoři hodnotili. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o můj první audit, 
musím uznat, že jsem několik dní před tím byl lehce 
nervózní a plný očekávání. Výsledkem auditu je 
zpráva, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 
kromě drobností, které byly již v průběhu přez-
koumání napraveny, což je skvělá zpráva.
Bohužel v květnu jsme dostali i špatné zprávy. Na 
začátku roku jsme podali žádost na Středočeský 
kraj do Fondu životního prostředí a zemědělství na 
prodloužení vodovodních řadů v obci. Celkové 
náklady na stavbu se pohybují kolem 3 mil. Kč       
a výše poskytnuté dotace 2 mil. Kč. Žádost 
splňovala všechny formální náležitosti, ale objem 
peněžních prostředků v uvedeném programu 
nestačil pro schválení dotace, žádost tedy byla 
zamítnuta. Druhou špatnou zprávou bylo za-
mítnutí žádosti o dotaci na stavbu bezbariérového 
chodníku od prodejny COOP ke hřbitovu. 
Neklesáme na mysli a u obou akcí hledáme další 
dotační tituly, kde bychom mohli žádat o �nanční 
příspěvek. Středočeský kraj nám zamítl také 
žádost o příspěvek na kulturu, konkrétně na 

program spojený s „Královským průvodem“. 
Uspěli jsme pouze ve fondu Integrovaného zá-
chranného systému, kdy nám byla schválena 
dotace na nákup dvou vozidlových radiostanic do 
hasičských aut.
Další špatnou zprávou je, že paní účetní, která pro 
obec externě zpracovávala účetnictví, končí 
spolupráci k datu 30. 6. Stojíme tedy před výzvou 
najít co nejrychleji novou účetní tak, aby nebyl 
narušen běžný  chod  úřadu.
Zastupitelstvo se pravidelně scházelo ve čtr-
náctidenních intervalech. Kromě jiného bylo 
rozhodnuto, že se obec pokusí využít podporu         
z Operačního programu Životního prostředí          
v aktuální výzvě Ministerstva životního prostředí   
s projektem Protipovodňová opatření v obci 
Hlásná Třebaň. Žádost se týká bezdrátového 
rozhlasu v obci, jakožto krizového komunikačního 
kanálu, a tvorby digitálního povodňového plánu. 
Výše dotace je 70 %. Po dlouhých jednáních se také 
zastupitelé rozhodli objednat u �rmy Stráský, 
Hustý a partneři tvorbu projektové dokumentace 
na novou lávku. Nyní jsme tedy ve fázi řešení 
podmínek smlouvy, projektanti však na projektu 
již pilně pracují.  
Pilně také pracujeme na tvorbě strategického 
plánu. Pracovní skupinou byly de�novány vize      
a cíle, které jdou uvedeny také na dalších stránkách 
tohoto Zpravodaje. Uvítáme vaše připomínky. 
Často se stále ještě setkávám s dotazy, proč je 
potřeba tvořit strategický plán. Již jsme to 
zmiňovali několikrát, ale tento dokument bude 
určovat další vývoj v naší obci na mnoho let 
dopředu a to s ohledem na demogra�cký vývoj       
a potřeby našich obyvatel. Všechny ostatní projekty 
by měly vyplývat z výsledků tohoto plánu.
Začali jsme se také zabývat problémem zklidnění 
dopravy v obci. Je to téma, které vás dle výsledků 
dotazníků také hodně trápí. Vytvořili jsme zadání 
problematických míst a vstoupili do jednání            
s odborníky na toto téma. 
Přeji vám krásné léto plné odpočinku a pohody, 
abychom ho prožili v klidu a mohli tak načerpat 
energii do dalších dnů.

                                    Tomáš Snopek
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 Královský průvod projde obcí 
v neděli 2. června od 13.50 hod

v pondělí 3. června bude od 
17 hod. otevřené setkání se 
starostou obce.
 
dokumenty pro kanalizaci na 
Rovinách lze podepsat vždy
v sobotu 8. 6., 15. 6., 22. 6. 
a 29. 6. od 10.00 do 12.00 hod. 
v Hospůdce na Návsi.

schůze zastupitelstva obce jsou 
vždy veřejné, konají se 
v pondělí 10. a 24. června od 
19.00 hod. na obecním úřadě.
 
v pátek 14. června se od 16.30 
hod. koná v areálu sokolovny 
Den dětí se Sokolem.

burza dětského oblečení 
a potřeb pro děti bude v sobotu 
15. června od 9.00 hod. 
v sokolovně.

ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 
19.00 hod. se bude konat 
v restauraci Česká Hospoda 
diskusní setkání zastupitelů 
s občany obce. 
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  Návrh vize a cílů 
rozvoje naší obce je tu!
Příprava strategického plánu pokročila do 
návrhové fáze. Pracovní skupina složená ze za-
stupitelů obce a zástupců spolků a organizací se 
sešla na jednání 25. 4. v sokolovně. Na základě 
všech zpracovaných analýz a dotazníků se 
členové pracovní skupiny shodli na návrhu vize 
a cílů rozvoje. Vize je dlouhodobý cíl, kterého 
chceme dosáhnout v horizontu 10 – 15 let. Je to 
směr, kterým se chceme rozvíjet, proto je 
formulována obecněji. Návrh vize naší obce je 
následující: 
Hlásná Třebaň a Rovina je aktivní, in-    
spirující, motivující a pečující komunitou, 
přívětivou k obyvatelům všech věkových 
skupin. Je to klidné, čisté a bezpečné místo 
pro bydlení s kvalitní infrastrukturou, 
venkovským charakterem, spolupracující             
s okolními obcemi.
Členové pracovní skupiny diskutovali o obsahu 
jednotlivých atributů. To, že chceme být 
aktivní, inspirující, motivující a pečující ko-
munitou znamená, že chceme, aby občané byli 
aktivní součástí života v obci. Chceme, aby 
zájem a péče obyvatelů obce nekončili jejich 
plotem. Venkovský charakter pak znamená, že 
budeme jednak usilovat o udržování tradic,       
o dobré sousedské vztahy, ale také o to, aby si 
obec udržela charakter venkovské zástavby         
a dále se nerozšiřovala do okolí.
Po shodě na vizi pracovní skupina navrhla čtyři 
oblasti rozvoje, do kterých chce napřít úsilí. 
Jsou jimi:

 1. Infrastruktura
 2. Životní prostředí
 3. Komunita, kultura a služby
 4. Ekonomika a podmínky rozvoje

V každé oblasti rozvoje byly de�novány cíle.     
V cílech už najdete návrh budoucího stavu, kte-
rého bychom chtěli dosáhnout v roce 2029. 

Cíle v oblasti 1. Infrastruktura:
1.1. Obyvatelé jsou napojeni na vodovod                
        a  kanalizaci
1.2. Komunikace mají bezprašné a kvalitní po-  
         vrchy 
1.3. Máme v obou částech důstojný veřejný
         prostor pro setkávání
1.4. Existuje bezpečné propojení pro pěší mezi
        částmi obce a okolními obcemi
1.5.  Máme nezávislý zdroj vody
1.6.  Máme vyřešen odvod dešťové vody
1.7.  Je koncepčně vyřešena cyklodoprava
1.8.  Je zklidněna doprava a vyřešeno parkování
1.9.  Jsou zrealizována protipovodňová opatře-
         ní
1.10.  Je zbudováno efektivní veřejné osvětlení

Cíle v oblasti 2. Životní prostředí:
2.1.  Odpady - minimalizace produkce směs-
         ného odpadu, máme sběrné místo včetně
         bioodpadu
2.2.  Jsou vybudovány klidové zóny a dětská
        hřiště s hracími prvky
2.3.  Je zlepšeno ovzduší v obci a omezeno
         spalování
2.4.  Jsou vysázeny aleje
2.5.  Jsou likvidovány černé skládky, vraky           
         i bývalý autobazar
2.6.  Je zajištěna údržba zeleně a veřejných
         prostranství

Červen 2019



Cíle v oblasti 3. Komunita, kultura a služby
3.1. Je podporován spolkový život, je   
        zbudováno zázemí pro spolky a komunitu
3.2. Je zlepšena dostupnost zdravotních a soci-
        álních i dalších služeb (obchod, pošta)
3.3. Úřad má kvalitní zázemí pro poskytování
        služeb občanům 
3.4. Jsou zlepšeny možnosti sportovního vyžití
3.5. Je zajištěna dostatečná kapacita pro před-  
        školní a školní vzdělávání
3.6. Jsou udržovány tradice a zakládány nové
3.7. Je budována sounáležitost občanů s obcí
3.8. Jsou propojeny komunity Hlásné Třebaně
        a Rovin 
3.9. Obec aktivně spolupracuje s okolními 
        obcemi

Cíle v oblasti 4. Ekonomika a podmínky 
rozvoje
4.1.  Obec má zajištěny pozemky pro rozvoj
4.2.  Úřad efektivně funguje a umí využívat  
         dotace
4.3.  Obec má vlastní hospodářskou činnost

V další etapě zpracování strategického plánu 
budeme u jednotlivých cílů hledat způsob k je-
jich naplnění a odhadovat časovou a �nanční 
náročnost jednotlivých projektů. Do září 
bychom chtěli mít zpracovaný tzv. akční plán, 
ve kterém už budou de�novány konkrétní 
projekty, harmonogram, �nanční plán a prio-
rity pro následující roky.
Považujeme za důležité, aby byl strategický plán 
celospolečenskou shodou, takže se můžete k vi-
zi i jednotlivým cílům vyjádřit.
Své návrhy úprav vize či cílů, 
prosím, zasílejte do 15. 6. na e-mail: 
jiri.kratky@centrum.cz. 

Jiří Krátký
zastupitel 
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA 

DISKUSNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY OBCE
Dne 27. 6. 2019 od 19.00 hodin se bude konat v restauraci Česká 
Hospoda diskusní setkání zastupitelů s občany obce. 
PROGRAM: 
Úvod 
Zpráva o činnosti 
Strategický plán
Diskuse 

DNE 3. 6. 2019 OD 17 HOD. SE KONÁ OTEVŘENÉ SETKÁNÍ SE 
STAROSTOU OBCE TOMÁŠEM SNOPKEM NA ROHU ULIC NA 
ZAHRÁDKÁCH A SPOJOVACÍ, V HLÁSNÉ TŘEBANI.
Na setkání se bude otevřeně hovořit o možnosti zřízení nového hřiště pro 
děti a workoutového hřiště pro ostatní věkové skupiny.
Přijďte diskutovat, popovídat a sdělit své názory či nápady.
                                                                                                                  Starosta obce a Třebaňské mámy 



Vážení čtenáři,
pokračujeme v seriálu rozhovorů s členy zastupitelstva obce. Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme 
nyní rozhovor s panem Ing. Jiřím Krátkým, předsedou kontrolního výboru zastupitelstva. Redakční 
rada mne pověřila, abych rozhovor zajistil. Protože již nějakou dobu úzce spolupracujeme, dovolím si 
méně formální styl. 
V červencovém Zpravodaji plánujeme zveřejnit rozhovor s panem Mgr. Vojtěchem Musilem, předsedou 
výboru pro životní prostředí.
                                                                                                                                                                 Pavel Procházka
                                                                                                                                                                vedoucí redaktor

  ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM PANEM 
JIŘÍM KRÁTKÝM 
Nazdar Jirko, kandidoval jsi úspěšně do obecního 
zastupitelstva, mohl by ses prosím, čtenářům 
Zpravodaje představit? 

Proč ses rozhodl vstoupit do komunální politiky? 

Můj typický pracovní den 

Já i moje žena pocházíme z východočeských 
Svitav, seznámili jsme se v první třídě základní 
školy. Práce nás oba zavedla do Prahy, ale 
protože máme rádi přírodu, hledali jsme nový 
domov na venkově. Vzpomínám si přesně na 
okamžik, kdy jsme si před devíti lety přijeli 
prohlédnout pozemek na prodej v Hlásné 
Třebani na louce u hřbitova. Pohled na zelený 
Voškov nás okouzlil a během pár vteřin jsme 
věděli, že právě tady chceme žít. Dětství jsem 
prožil ve čtvrtém patře na sídlišti, takže si cením 
si toho, že žiju v krásné obci, že můžu pozorovat 
život na zahradě, že máme sousedy, se kterými 
si rozumíme. 
Mám-li popsat svoji práci, říkám, že žiju 
projektovým řízením. Vedu projekty a učím 
projektové manažery, jak si na projekt dobře 
naplánovat a zorganizovat práci. S kamarádem 
jsme založili menší �rmu, pracujeme pro 
střední a velké organizace, např. výrobce 
so�ware, aut, lokomotiv, pojišťovny, banky. 
Baví mě vymýšlet a realizovat vzdělávací hry, je 

to nejefektivnější způsob učení. Volný čas 
trávím nejraději s rodinou, mám jednu dceru, 
rádi cestujeme, chodíme po horách.

O veřejné dění jsem se zajímal odjakživa, čtyři 
roky jsem působil jako poradce místopřed-
sedkyně Senátu Parlamentu ČR . Do za-
stupitelstva obce jsem kandidoval proto, že 
jsem chtěl využít svoje zkušenosti s řízením 
projektů pro obec. Jedním z důvodů byla také 
moje zkušenost z ulice Na Paloučku. Když jsme 
si tu kupovali parcely, dostali jsme písemný slib 
od původních majitelů pozemků, že v ulici bude 
zbudován asfaltový povrch. Ač jsme za asfalt 
zaplatili v cenách pozemků, závazek nebyl 
dodržen, ulice byla převedena na obec a dodnes 
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máme povrch štěrkový. Za sucha nás, stejně 
jako velkou část obyvatel obce, trápí oblaka 
prachu. Chci, aby se podobné případy již 
neopakovaly, proto jsem rád, že mohu vést 
kontrolní výbor. Hodně času nám zabrala 
inventarizace obecního majetku a jsem rád, že ji 
máme úspěšně za sebou.

O tom, proč je dobré mít strategický plán, už 
píšu do Zpravodaje od loňského prosince. Jsem 
rád, že se sešli u jednoho stolu zastupitelé, 
zástupce místních spolků a škol a našli shodu, 
jakým směrem obec rozvíjet. Zájem občanů      
o dotazníkové šetření a veřejné diskuse mě 
utvrzuje v tom, že strategické plánování má 
smysl. A abych neutekl od otázky, věřím, že až    
v září plán dokončíme, budu moci věnovat zase 
trochu více večerů rodině nebo běhání, na které 
mi v posledních měsících nezbývá čas.Rád bych, aby se nám co nejdříve podařilo vi-

ditelně zklidnit dopravu v obci a zvýšit 
bezpečnost chodců. Považuji za důležité se 
připravit na další suchá období, rozšířit vodo-
vodní síť a vybudovat vlastní vodní zdroj, 
abychom nebyli závislí na pražské vodě, kterou 
nakupujeme přes prostředníky.

Chtěl bych pozvat čtenáře k zapojení se do dění 
v obci. Ze strategického plánování vyvstává 
velké množství práce, kterou bude třeba udělat 
– připravit a zrealizovat projekty na vodovody, 
kanalizace, chodníky, lávku, nové centrum 
obce, komunikace, sběrný dvůr, osvětlení, 
propojení obou částí obce pro pěší a řada 
dalších. Devět zastupitelů a maličký úřad má 
omezené kapacity. V Třebani a na Rovinách žijí 
přitom velmi šikovní lidé se zkušenostmi            
z různých oborů. Každá i drobná pomoc nám 
umožní plány rychleji převést do reality.

Změnu, o kterou od začátku v zastupitelstvu 
usiluji, je zlepšení komunikace úřadu s občany. 
Jsem pro maximální otevřenost a transpa-
rentnost fungování zastupitelstva i úřadu. Proto 
jsme založili a spravujeme se starostou 
Tomášem Snopkem facebookový pro�l obce, 
snažíme se obsáhleji informovat o dění na 
zastupitelstvu ve Zpravodaji. Jsem rád, že 
soused Tomáš Hanč ve svém volném čase jako 
dobrovolník vytváří nové a přehledné webové 
stránky obce. Až je spustíme, budeme řešit další 
témata jako např. informační e-maily nebo 
zlepšení  informovanosti  na  Rovinách.

Čeho chceš jako zastupitel dosáhnout, co bys rád 
změnil nebo ovlivnil? 

Chtěl bys čtenářům a obyvatelům obce něco 
vzkázat? 

 Děkuji za rozhovor.

                       Otázky připravila celá redakční rada.

Jsi také předsedou nově zřízené pracovní skupiny 
pro komunikaci s občany, pro kterou jsi vymyslel 
pracovní zkratku „KoKo“. Popiš prosím, čím se 
tato skupina zabývá.

Aby toho nebylo dost, tak ještě vedeš pracovní 
skupinu pro přípravu strategického plánu obce. Jak 
se Ti daří skloubit práci pro obec se zaměstnáním  
a rodinou? S rodinou ve Vysokých Tatrách  



  Kanalizace Rovina
S přípravou stavby kanalizace na Rovinách 
potřebujeme od všech, kteří projevili zájem       
o přípojku, podepsat situační výkres. Jedná se       
o souhlas s připojením a souhlas se stavbou.
Zástupci obce budou s těmito situačními 
výkresy přítomni vždy v sobotu 8. 6., 15. 6.,     
22. 6. a 29. 6. od 10.00 do 12.00 v Hospůdce na 
Návsi. Prosíme všechny, kteří ještě situační 
výkres nepodepsali, aby se v dané dny dostavili 
do hospůdky a podepsali potřebné dokumenty.

Tomáš Snopek
starosta

  Královský průvod 
1. – 2. 6. 2019
Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty na 
Karlštejn
Třináctý ročník Královského průvodu pořádá 
město Dobřichovice a koná se opět pod 
záštitou hejtmanky Středočeského kraje 
Ing.  Jaroslavy Pokorné Jermanové
Do Hlásné Třebaně dorazí průvod v neděli 
2. 6. 2019 ve 13.50 hod. Více informací 
najdete na h�ps://pruvodkarlaiv.cz 
a na webových stránkách obce. 

Zdroj: h�ps://pruvodkarlaiv.cz 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU  
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  Volby do Evropského parlamentu
Uvádíme výsledky voleb v obci Hlásná Třebaň převzaté z webových stránek Českého statistického 
úřadu www.volby.cz.



Kam s ním
Uplynul již rok od zavedení pytlového sběru 
vybraných odpadů. Když jsem v dubnu 2018 
navrhl zastupitelům spuštění tohoto systému 
(Econit) v naší obci, získal jsem jednohlasný 
souhlas. Byl jsem velmi rád, že po realizaci 
přišlo hodně občanů, kteří tento nápad chválili 
a vítali. Proto asi nikoho nepřekvapí výsledky 
po prvním roce fungování. Porovnávám zde 
období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 s obdobím 
zahájeného pytlového sběru od 1. 5. 2018 do 
30. 4. 2019. A teď k výsledkům. U plastu jsme 
zvýšili množství vytříděného odpadu z 21,84 
tun na 31,62 tun, což je zvýšení o 45 %. U pa-
píru je to ještě výraznější. Došlo ke zvýšení z 
16,32 tun na 28,35 tun, tj. o 74 %. Jako poslední 
se jedná o sklo, kde jsme zvýšili množství            
z 16,12 tun na 20,99 tun, tj. o 30 %. Ještě 
výrazněji je tato změna vidět vůči např. roku 
2015, kdy jsme například u plastů vytřídili 
necelých 13 tun. Výborné je, že máme zapojeno 
již 218 domácností a že se k nám přidávají            
i chataři. Tento systém sběru je určen jak pro 
místní, tak i pro chataře.
Nadále chceme pracovat na zkvalitnění celého 
systému. Momentálně hledáme vhodnější 
místo pro uložení plných pytlů před odvozem 
svozovou �rmou.
Rád bych vám, kteří třídíte odpady nebo se 
snažíte předcházet vzniku těchto odpadů 
(vynecháním nebo náhradou plastů, více-
násobným použitím obalů atd.), poděkoval za 
pomoc při snaze o snížení množství komu-
nálního odpadu, a tím i k přispění na zlepšení 
našeho životního prostředí. 
A vy ostatní neváhejte a přidejte se k nám.

Vnislav Konvalinka
místostarosta

Obec Hlásná Třebaň a kulturní a sociální 
výbor vás srdečně zvou na nově obnovenou 

tradici 
„LAMPIONOVOU PLAVBU 

PO BEROUNCE“.
Tato akce se již ve Třebani konala před 28 lety 
pod záštitou místních nadšenců, kteří ovšem 
zdolávali Berounku proti proudu.
Plavba po proudu řeky Berounky na vlastno-
ručně vyrobených plavidlech se bude konat 
13. července 2019.
Více podrobných informací vám přineseme       
v příštím čísle Zpravodaje. Další informace co 
nejdříve zveřejníme na stránkách obce, 
obecních nástěnkách a facebooku.

Kulturní a sociální výbor

  Lampionová plavba
po Berounce
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  Staročeské máje v Hlásné Třebani 
25. květen 2019 

Foto Miloslava Snopek
Sobota 25. 5. 2019 patřila již tradiční oslavě 
Staročeských májů zde v Poberouní. Naše obec 
se tradičně zapojila do sledu pořádaných Májů 
jako některé z okolních vesnic. Tato jarní 
tradice je velmi vyhledávaná už jen pro možnost 
si poslechnout pěknou muziku, podívat se na 
kamarády a děti, jaké taneční představení si 
připravily a také možnost se setkat se sousedy    
u piva a klobásky, popovídat si a sousedsky 
posedět. 
Tradice praví, že každá svobodná dívka by měla 
mít u rodného domu postavenou májku, mladou 
břízku ozdobenou pentlemi. Tak vlastně mládenci 
projevují dívkám svou náklonnost. Největší májka, 
kterou lidé jako symbol přírody přináší do vsi, je 
vysoký, převážně jehličnatý strom, na kmenu 
zbavený kůry. Zdobí se barevnými stuhami             
a zavěšeným věncem. Kmen jako znázornění 
mužnosti a ženský prvek v podobě věnce mají 

společně tvořit symbol mládí a plodnosti. Pro 
tuto hlavní májku se v Čechách vžil název Král. 
Ten má vždy své typické místo v obci, převyšuje 
většinu budov ve vsi a stává se tak její dominantou 
a pýchou. Staví ho místní chlapci a muži v před-
večer Májů, a to většinou tradiční ruční metodou 
pomocí žebříků a lan. Ženy a dívky ho předem 
nazdobí a poté podporují mladé muže v jejich 
dalším počínání a dodávají jim sílu. Tento proces se 
neobejde bez kupy legrace   a zábavy a je předzvěstí 
příjemné atmosféry dalších oslav. Král se musí 
pečlivě hlídat, protože se stává terčem mládeže        
z okolních vesnic. Ti se ho mnohdy pokusí pokácet 
nebo ukrást, což představuje pro vesnici největší 
možnou ostudu a potupu. Muži ze vsi proto drží    
u Krále celou noc před oslavou Májů stráž. 
Pod Králem se na konci oslavy tančí Staročeská 
beseda.
Letošním rokem je pro naši obec novinka v tom 



směru, že máme nového starostu a nové 
zastupitele a právě ti se po svém zvolení dobře 
rozhodli účelně spojit obě části obce Hlásnou 
Třebaň a Rovina. 
Program byl tedy naplánován nejprve za-
hájením a udělením práva o zahájení Májů na 
Rovinách od 13 hodin. Právo bylo vysloveno, 
starosta povolil slaviti a na Rovinách začala 
oslava, pohoštění od místních žen a hospodyň. 
Poté se průvod přenesl do Hlásné Třebaně, kde 
se započal hudebně-taneční program pro 
všechny věkové kategorie. Kolem půl čtvrté se 
kapela za zvuků staročeských písní vydala ke 
starostovi, aby opět udělil Hlásné Třebani právo 
se bavit a tančit na Májích. Dětičky ze školky se 
svými učitelkami nesly májku. Mladá chasa 
předstoupila před starostu, vyslovila své přání     
a pan starosta Tomáš Snopek s jasnou řečí řekl 
„ano, radujte se, tančete, ale nezapomeňte i po 
sobě uklidit“.
Své taneční vystoupení předvedly šikovné 
dětičky z místní obecní školky Hlásná Třebaň. 
Paní učitelky letos s dětmi nacvičily jarní 
písničky na téma „zlatá brána otevřená“ a jiné 
krásné české písničky, na které holčičky i kluci 
zatancovali. Poté je vystřídaly další taneční 
sbory, jako například: Škola Hlásek, která 
zahrála zajímavé divadlo, taneční soubory 
Proměny, Verpán, Jarošáček, Česká beseda 
(Hlásnotřebaňská chasa), Sokol Hlásná Třebaň 
i Holky v rozpuku a další.
Počasí nám velmi přálo, bylo krásně slunečno, 
lidé zaplnili celou náves a místní stánky byly 
obležené svými zákazníky. Podávalo se pivo, 
klobásky a tradiční perník a sladkosti pro děti. 
Škola Hlásek připravila letos vlastní vyráběné 
výrobky – děti pekly palačinky, va�e a prodávaly 
plno jiných zajímavých věcí. Zahradnice si 
mohly zakoupit sazenice zeleniny nebo kytiček. 
Vše klaplo, jak má být. Po zatančení České 

mohly zakoupit sazenice zeleniny nebo kytiček. 
Vše klaplo, jak má být. Po zatančení České 
besedy se vyhlásil vítěz místní májky, ta se 
porazila a odnesla tomu, kdo ji vyhrál. Májový 
večer zakončila zábava v místní sokolovně.
Nic ale není zadarmo – i práce na vystoupení 
všech tanečníků – tedy dětí z místní MŠ, dětí       
a rodičů ze Sokola a ostatních, kteří tančili 
Besedu, byla náročná v tom, že se 2-3 měsíce 
předem tanečníci připravovali na vystoupení, 
zkoušeli a znovu zkoušeli, aby mohli před vámi 
vystoupit v plné parádě! Za obrovské úsilí jim 
patří díky, hlavně Janě Šváchové, paním 
učitelkám z místní MŠ, Hlásku, ostatním 
tanečním spolkům, také rodičům a malým 
tanečníkům, kteří to zvládli na jedničky                         
s hvězdičkami.
Je skvělé být součástí této kulturní tradice, která 
se v naší vesnici udržela, přenesla se od našich 
předků a jistě bude nadále pokračovat v dalších 
generacích našich dětí. Právě tanec, pohyb          
a setkávání se se sousedy je důležité, aby 
soudržnost naší vesnice byla nadále udržována. 
Pokud máte zájem zúčastnit se v budoucnu 
nácviku České besedy, neváhejte se zeptat 
kamarádů nebo sousedů. Rádi vás přivítáme.

Miloslava Snopek
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Den dětí se Sokolem
 Jako každoročně spojí TJ Sokol Hlásná Třebaň 
den dětí s rozlučkou se cvičebním a školním 
rokem. V pátek 14. června 2019 se od 16.30 
hodin koná v areálu sokolovny sportovní hravé 
odpoledne pro všechny děti, které se rádi 
hýbou. Přijďte si protáhnout těla, změřit síly      
s kamarády a potrápíme i vaše hlavičky. Každý 
kdo přijde, zažije nevšední odpoledne a ještě si   
i něco odnese. Pro statečné táborníky máme 

připravené noční bivakování ve stanech za 
sokolovnou. Tradiční večer u ohníčku bude 
zpestřen o malou bojovku.
Touto akcí bude de�nitivně ukončeno cvičení v 
sále sokolovny, kterou čeká rekonstrukce 
sociálních zařízení a zázemí. Dětské cvičení 
tímto termínem tedy pro školní rok 2018/2019 
končí. V provozu i nadále zůstává venkovní 
hřiště, které bude využíváno v rámci daného 
cvičebního plánu (cvičení pro dospělé). 

Za TJ Sokol Hlásná Třebaň, Jana Šváchová

Lucie Batíková



   Třebaňské mámy
Zveme všechny maminky z Hlásné Třebaně a Rovin do nově vzniklé sociální facebookové 
skupiny "TŘEBAŇSKÉ MÁMY", kde sdílíme veškeré nové informace z našich pro-
pojených obcí.
Dozvíte se plno akcí a novinek z naší vesnice a okolí nejenom pro maminky s dětmi. Do 
skupiny se mohou připojit i aktivní tatínkové i svobodné ženy. Přidejte se k nám!

Třebaňské mámy 

V sobotu 18. května jsme se vydali na pozvání 
našich kamarádů do Dobřichovic a zúčastnili se 
soutěže v požárním sportu s názvem „O pohár 
starosty města Dobřichovice“.
Sestavili jsme smíšené družstvo mužů a žen         
a vyrazili bojovat. Soutěž se konala na louce pod 
Dobřichovickou lávkou. Po příjezdu šlo vše 
hladce, přivítání s kamarády, prezence a hurá 
soutěžit. Nejdříve se o medaile mezi sebou 
poprala dětská družstva a to konkrétně malí 
hasiči z Řevnic a Mníšku pod Brdy. Následovala 
soutěž družstev smíšených. V této kategorii 
jsme byli i my, dále pak hasiči z Dobřichovic, 
Řevnic, a Mníšku pod Brdy. Celou soutěž 
uzavíralo klání čistě mužských družstev. 
Sportování bylo ve velmi přátelském duchu         
s hlavním cílem se dobře pobavit, což se 

povedlo. Družstva byla tak zapálená do soutěže, 
že nakonec organizátoři povolili všem tři 
soutěžní pokusy. Nám se jeden z pokusů povedl 
tak, že jsme si nakonec v naší kategorii mohli 
převzít z rukou starosty města pohár za 1. místo.
Našim kamarádům tímto moc děkujeme a moc 
se těšíme na další ročník, snad opět zvítězíme. 
                                          

Dne 1. 5. byla naše jednotka povolána k zá-
chraně srnce, který uvízl ve vratech objektu v 
ulici K Zámku. Jednotka vyjela na místo v počtu 
8 členů. Bohužel i přes to, že jsme na místě byli  
8 minut po vyhlášení poplachu, srnci už nebylo 
pomoci, zajistili jsme vyproštění a odvoz 
společně se členem místního mysliveckého 
sdružení. Na místě jsme zasahovali společně      
s HZS Řevnice a Policií ČR Karlštejn. 

HASIČI V KVĚTNU

Soutěž v požárním sportu – O pohár 
starosty města Dobřichovice

 Hasiči Hlásná Třebaň
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  Svatojakubská noc aneb tradiční pálení 
čarodějnic v Hlásné Třebani – 30. 4. 2019.

Děti, které za svou masku nic nevyhrály, 
nepřišly zkrátka, každý klučík a holčička dostali 
lízátko a kus z vítězného čokoládového dortu. 
Je třeba poděkovat organizátorce hasičského 
programu pro děti paní Lucce Batíkové za 
přípravu celého programu a celému týmu, který 
na programu pracoval. Do svého týmu si Lucka 
tradičně přizvala hasičky a starší děti z Pla-
mínků. Přestože její synek Matouš měl zdra-
votní potíže a byl doma s teplotou, nedokázala 
ostatním dětem pokazit odpolední program       
a byla na akci přítomna. Lucko díky!!
Program pokračoval opékáním buřtíků u men-
šího ohně a zakončilo jej zapálení velké vatry, 

Na mnoha místech naší země se tradičně 
rozhořely vatry a ohně, na nichž se symbolicky 
upalují čarodějnice. Dávná tradice je spojena se 
svatojakubskou nocí, připadající na poslední 
dubnový den, které se připisuje magická moc. 
Svátek se původně slavil zřejmě o úplňku, jenž 
byl nejblíže dnu, který se nacházel přesně mezi 
jarní rovnodenností a letním slunovratem. Na 
ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohně. Na stejné datum 
připadá keltský svátek jara Beltain.
A právě tato velmi oblíbená tradice je i v naší 
vesnici, která se hodně rozšiřuje a návštěvnost 
přibývá. Tradiční záštitu na této akci vzali opět 
naši hasiči se svým spolkem SDH. Hasiči si 
připravili jako každým rokem občerstvení, 
oheň, posezení s přáteli a dětský program. Ten 
začal v 17.00 hodin a dětí se sešlo opravdu 
hodně. Je vidět, že se informace o akci našich 
hasičů hodně rozšířila do okolí a děti s rodiči 
pravidelně navštěvují oblíbené místo u řeky        
a dolního jezu řeky Berounky. Počasí, které 
panovalo před 30. dubnem v celé České 
republice, ohrožovalo možnost zapálení ohňů. 
Ale ten den bylo krásně a po dešti. Když si děti 
zasoutěžily a dostaly zasloužené odměny, přišla 
na řadu volba „královny a krále“ čarodějnic. 
Masky byly v letošním roce opět pro-
pracovanější a nápaditější. Do soutěže se 
přihlásilo 28 dětí. Děkujeme rodičům za to, jak 
své ratolesti nalíčili, že je ani sami skoro 
nepoznali, a tím bylo hned o zábavu postaráno.
Hlavní ceny v jednotlivých kategoriích si 
odnesly tyto děti: 
1. místo: Bára Povýšilová, 2. místo: Mařenka 
Václavíková, 3. místo: Danielka Krejčíková. 
1. místo: Eda Pekárek (namaskovaný tak, že ho 
nikdo nepoznal). Další místa si rozdělili 
�eodor Pekárek a Cyril Havelka. 

Foto Michal Knor



kolem které samozřejmě hlídali naši hasiči. Děti 
se tradičně odpojily od rodičů a řádily jako 
„černé ruky“. Mnoho občanů vesnice by rádo 
přivítalo klasickou hranici z kmenů stromu, ale 
vzhledem k velkému suchu, které sužovalo ČR, 
se hasiči opět rozhodli využít bio-odpad, hlavně 
ořezy větví a stromů ze zahrad občanů. 
Nutno podotknout, že se všem tradice líbí, na 
své si přijdou i děti i dospěláci, proto všem, kteří 
na akci spolupracují, děkujeme. A všem, kteří na 
ní přijdou posedět a pobavit se stačí jen vzkázat 
– „přijďte za rok zase“. 

Miloslava Snopek
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VÝLETY ZAHRÁDKÁŘŮ
Zahrádkáři uspořádali v sobotu 18.  května 
celodenní výlet do Botanické zahrady v Praze - 
Malešicích. Je to ta nejméně známá ze tří 
botanických zahrad v Praze. Byla založena v ro-
ce 1991 a její dominantou je novorenezanční 
zámeček. Součástí je SOU zahradnické. Mezi 
námi byla i absolventka této školy a tak jsme 
měli odbornou průvodkyni. Někteří z nás 
zahradu znají v různých ročních obdobích           
a museli jsme konstatovat, že se stále mění k lep-
šímu. Ocenili jsme především identi�kační 
popisky u stromů i všech ostatních rostlin. O ví-

kendech jsou uzavřené skleníky i prodejna a tak 
jsme úžasné kaktusy a masožravky viděli jen 
přes okna. V současné době kvetou především 
azalky, rododendrony a letničky. Parkem pro-
téká Malá Rokytka a je zde rybník. Okolo 
těchto vodních zdrojů roste spousta druhů irisů 
a hosty. Jeden z účastníků řekl, že ještě neviděl 
tak obrovské listy hosty, bohyšky nebo funkie. 
Mají zde optimální podmínky - vlhko a polo-
stín. A který název je správný? Opravdu se 
používají pro tuto rostlinu s nádhernými, 
většinou panašovanými listy různých barev 
všechna tři označení a je jich asi 40 druhů.

Červen 2019



Druhým cílem našeho výletu byl zámecký park 
Veltrusy, který leží 25 km severně od Prahy. 
Zámek i okolní stavby byly při povodních v roce 
2002 zásadně poškozeny. Od té doby dosud 
prochází postupnou revitalizací. Park je 
největší v Čechách a patří i k nejstarším. Jsou 
zde různě náročné vycházkové trasy a také 
daňčí obora. Počasí nám přálo a tak byl park 
plný pěších turistů i cyklistů (je tady i půjčovna 
jízdních kol). Vzhledem k vysoké návštěvnosti 
se zájemci nedostali na prohlídku zámku. Vedle 
zámku jsou hospodářské budovy, některé již 
zrestaurované, např. na restauraci. Tam jsme 
všichni poobědvali a u kafíčka si popovídali.         
;V jednom z objektů jsme si prohlédli dočasnou 
výstavu kočárů. Nejmladší účastník zájezdu - 
roční Tomášek si získal několik nových 
chůviček. Za zorganizování pohodového výletu 
děkujeme našim mladým zahrádkářům - 
Martinovi a Vláďovi a už teď se těšíme na další, 
zářijový výlet.  

A ještě jedna květnová aktivita třebaňských 
zahrádkářek - každoročně navštěvujeme 
výstavu Klubu skalničkářů v Praze na Karlově 
náměstí. Letos naše místopředsedkyně získala 
vstupenky na vernisáž, konanou 7. 5. Šlo již         
o 50. májovou výstavu skalniček z celého světa, 
spojenou s prodejem. Výstava byla zahájena 
kulturním programem, což byl v nádherném 
prostředí různobarevně kvetoucích azalek          
a rododendronů skutečně slavnostní prožitek. 
Jelikož šlo o výstavu skalniček, tak jsme 
samozřejmě viděly řadu různých druhů lo-
mikamenů, primulí, hořců, levisií, netřesků, 
také zakrslé jehličnaté dřeviny a javory. Protože 
jsme měly časový prostor, navštívily jsme ještě 
Botanickou zahradu Na Slupi a kromě roz-
kvetlého parku zhlédly výstavku netřesků            
v  zajímavých  nádobách.

Marta Částková, ZO ČZS 
Fota Jitka Švecová



Zpřístupnění bunkru v Hlásné Třebani 
Skupina místních nadšenců představila               
v květnu zastupitelstvu obce návrh na úpravu       
a využití bunkru (ŘOP) v ulici K Bunkru.           
A zastupitelé návrh přijali. Záměrem je bunkr 
znovu zpřístupnit a učinit z něj místo setkávání. 
Bude třeba provést zpřístupnění vstupu, úpravu 
vnitřku (výdřeva), instalovat fotodokumentaci, 
informační tabule a obnovit stožár na vlajku. 
Samotný  bunkr  by byl otevřený pro veřejnost 
ve významných dnech a konala by se tematická 
setkání. Na činnosti by se měli podílet přede-
vším dobrovolníci a odborný dohled zajistí 
osoba se zkušenostmi se zpřístupňováním 
podobných objektů v okolí Třebaně a na dalších 
místech. Odhadovaný termín zpřístupnění je 
září 2019. 
Třebaňský bunkr byl součástí tzv. Pražské čáry 
(nebo také tzv. vnější obrana Prahy, zkráceně 
VOP). Opevnění vzniklo v druhé polovině     
30. let 20. století. Tato linie opevnění začínala 
na soutoku řek Labe a Vltavy u Mělníka, po-
kračovala okolo měst Slaný, Smečno, Kladno, 
Beroun, Mníšek pod Brdy a končila u obce 

opevnění.  Hlavním úkolem Pražské čáry bylo 
zpomalit postup nepřítele na Prahu a neu-
možnit mu přímé dělostřelecké bombar-
dování. Stavba této linie se rozeběhla v srpnu 
roku 1936. Během mobilizace v září 1938 byla 
Pražská čára obsazena jednotkami tzv. Ve-
litelství okrsku Praha. Po zabrání Česko-
slovenska nacistickým Německem v roce 1939 
bylo rozhodnuto o likvidaci těchto pevnůstek    
z důvodu zabránění jejich použití v případném 
vojenském povstání. Objekty byly naplněny 
trhavinou a odstřeleny. Pevnůstky, které nešlo 
odstřelit kvůli jejich blízkosti k důležitým 
civilním objektům, byly znehodnoceny vy-
plněním kameny prolitými betonem. Vchod       
i střílny objektů byly zabetonovány.
Oboustranný objekt v Třebani byl určený pro 
vedení bočních paleb vlevo i vpravo a měl 
odolávat zásahům dělostřeleckých granátů ráže 
150 mm. Jeho betonáž provedla 17. 9. 1937         
v rámci stavebního úseku B7 - Budňany 
stavební �rma Architekt Ladislav Syrový,                
Praha 16.           
                                                         Klára Kovaříková
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 HAGENDIVERS se opět potápěli na Americe 

Skupina nadšených potápěčů z Hlásné Třebaně a 
Rovin, říkající si Hagendivers, se opět po pěti 
měsících sešla ve skoro domácím lomu Velká 
Amerika nedaleko Mořiny. Požádala jsem pana 
Svobodu o krátký článek z tohoto zajímavého 
místa a zároveň, aby vás pozval na další ponor, 
který se bude konat dva dny 22. a 23. června 2019 
v lomu Amerika.
Jak říká pan František Svoboda (jeden z po-
řadatelů a zakladatelů spolku): „Vlastně náš 
název Hagendivers je odvozen od pana Hanse 
Hagena, jehož legenda je spojena se štolami 
okolo lomu Amerika. Podle pověsti to byl 
německý voják, který za se za války schoval ve 
štolách, kde zabloudil a dodnes tam straší. Ale 
zpět k dnešnímu dni, kdy jsme se v neděli 19. 5. 
sešli ve třebaňském složení Jirka Krejčí, Martin 
Fabík a dva nadšenci z Rovin: František 
Svoboda a Vlaďka Šimková. Na programu bylo 
hlavně dokončování základního kurzu OWD, 
kdy k nám mělo přijet 5 „kurzantů“, ale 
vzhledem k jejich pracovnímu vytížení přijeli 
jen dva. Celkem se nás sešlo kolem dvaceti 
potápěčů. S „kurzanty “ jsme udělali dva 
ponory. Oba byli šikovní, hlavně vzhledem        
k viditelnosti, kdy byla voda docela zakalena. Po 
ponoru jsme si ugrilovali naše domácí maso, 

probrali nějakou teorii a vyrazili k domovům“.
Příští „Ameriku“ plánujeme na celý víkend     
22. - 23. června 2019. Kdo z vás by měl zájem     
o ponor na zkoušku nebo dokonce se naučit 
potápět, tak  nás  kontaktujte na  www.   hagen-
divers.cz  nebo na  facebooku  Hagendivers. 
Výše uvedený víkend vám to rádi umožníme        
a proškolíme vás. V případě zájmu se musíte 
včas nahlásit, abychom vám vybrali vhodnou 
výstroj. Před ponorem budete poučeni o všem, 
abyste ponor bezpečně zvládli pod dohledem 
zkušeného instruktora. Ten, kdo se bude po-
tápět poprvé, by měl zvážit svůj zdravotní stav, 
zda je zcela zdráv, případně nahlásit své nemoci. 
Potápíme se zhruba do hloubky 8 m, kde se nic 
nestane. Ponor na zkoušku stojí 1 200 Kč. 
Pokud budete požadovat, můžete dostat i cer-
ti�kát o ponoru – vše po dohodě s potápěči. 
Každý účastník navíc dostává samolepku s ma-
pou Ameriky a slevu 500 Kč na případný kurz.   
V ceně je teoretická příprava, zapůjčení výs-
troje, plná láhev vzduchu, vstup do lomu a prů-
vodce pod vodou. Ponory na zkoušku pro-
vedeme v neděli 23. 6. 2019, v sobotu bývá 
velký zájem a dodělávají se kurzy. Zváni jsou         
i certi�kováni potápěči.
Těšíme se na vás opět na Americe! Tým Hagen-
divers.

Miloslava Snopek a František Svoboda 



Na trati 171 Praha – Beroun byla zveřejněna 
výluka na sobotu 15. 6.
Vlaky do Berouna pojedou od 08.56 do 13.56     
a do Prahy od 9.34 do 14.34 v hodinových 
intervalech.
Nicméně přibývají další výluky, které nejsou 
oznamovány s dostatečným předstihem. 
Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci 
na nádražích a webových stránkách Českých 
drah h�ps://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-
provozu/.
Další zdroj aktuálních informací je h�ps://cs-
cz.facebook.com/Trat171/.

Dne 2. 6. bude po dobu konání Královského 
průvodu postupně uzavřena v Hlásné 
Třebani silnice II/116. Pro bližší informace 
sledujte webové stránky obce. 

Do 30. 6. bude uzavřena silnice mezi 
Srbskem a Tetínem. 
Do Berouna se dostaneme přes Hostím nebo 
Korno a Tobolku. 

Zdroj: webové stránky Srbska

Uzavírka silnice v Černošicích:
Trvá  úplná uzavírka krajské silnice ll/115              

v úseku od ul. Kladenské k Havlíčkově ulici. 
Uzavírka by měla trvat dle současných před-
pokladů zhotovitele do poloviny června.
Po jejím skončení uzavře Kraj další a již 
poslední úsek od Havlíčkovy ke Smetanově 
ulici, jehož rekonstrukce by měla skončit 
současně s letními prázdninami.
Do města platí zákaz vjezdu nákladních vozidel 
nad 3,5 tuny vyjma místního zásobování. 

Zdroj: webové stránky Černošic

Dálnice D5
Na dálnici D5 začala od pondělí 27. května         
1. etapa opravy vozovky, a to v levém jízdním 
pásu v úseku od 20 km do 14,5 km.
V této části je proto dálnice částečně uzavřena    
a doprava je provizorně vedena v prostoru 
pomalého jízdního pruhu a odstavného pruhu. 
Doprava je vedena dvěma pruhy na Prahu            
a  dvěma  na  Plzeň. 

Zdroj: webové stránky Berouna

Uzavírka silnice mezi Řevnicemi a Zadní 
Třebaní:
Rekonstrukce komunikací Komenského a Tře-
baňská bude probíhat do 7. 7. 2019. Objízdná 
trasa je vyznačena patřičným dopravním 
značením.

Zdroj: webové stránky Řevnic 

Aktuální uzavírky a omezení na silnicích zjistíte 
např. na h�p://www.dopravniinfo. cz.

         
Pavel Procházka

červen 2019
SOBOTA 1.  
16.00 Pokémon
20.00 Bolest a sláva

STŘEDA 5.  
20.00 Problémy prvního světa

PÁTEK 7.  
17.30 X-Men. Dark Phoenix
20.00 Godzilla

SOBOTA 8.  
13.30 Hravě zdravě (pásmo animovaných 
�lmů)
20.00 Teroristka
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PÁTEK 14.  
17.30 Pokémon
20.00 Ženy v běhu

SOBOTA 15.  
16.00 TvMiniUni. Zloděj Otázek
20.00 Rocketman

STŘEDA 19.  
20.00 Co jsme komu zase udělali?

PÁTEK 21.  
17.30 Psí poslání 2
20.00 Brankář

SOBOTA 22.  
16.00 Tajný život mazlíčků 2
20.00 Bohemian Rhapsody

STŘEDA 26.  
20.00 Prado - sbírka plná divů

PÁTEK 28.  
17.30 Aladin
20.00 Yesterday

SOBOTA 29.  
16.00 Tajný život mazlíčků 2
20.00 Yesterday

Kulturní akce v okolí - červen 2019
1. 6.    Královský průvod a středověké slavnosti spojené s návštěvou
                    císařského páru a jejich družiny na cestě s korunovačními klenoty na 
                    Karlštejn. Průvod odchází z Radotína v sobotu 1. června, do Dobřicho-   
                    vic přichází kolem 18.00 hod., kde přes den probíhají Středověké slavnosti.
                      Z Dobřichovic průvod pokračuje v neděli 2. června na hrad Karlštejn
                    Součástí programu je představení „Noc na Karlštejně“- pouze 
                     v sobotu  2. června na nádvoří zámku. Předprodej vstupenek: 
                    Infocentrum, MěÚ Dobřichovice, nebo rezervace 736 487 385, 
                    kultura@dobrichovice.cz. 
1. 6.    1. ročník hudebního festivalu Am�teátr Svatý Jan pod Skalou
                   13.00 – 23.00 hod. Vstupné dobrovolné, občerstvení, kapely.
1. 6.    Rodinný desetiboj – TJ Sokol Lety. Změřte síly v různých věkových      
                    kategoriích.
1. 6.            Dětský den – pláž Mokropsy. 11.00 – 19.00 hod.
2. 6.    Dětský den – Lety. Pořádá SDH Lety. 
2. 6.    Královský den v Srbsku. Soutěž o nejlepší kotlíkové ragú. Od 
                   14.00  hod. 
7. 6.    Podhradí Karlštejn – Dětský divadelní festival, vstupné 35 Kč.
7. – 9. 6.   8. ročník karlštejnského srazu tříkolek a motocyklů – kemp 
                    Karlštejn. V pátek živě kapela Purple Mania, v sobotu dopoledne 
                    spanilá jízda do Prahy, večer živě kapela Badys. 
15. 6.         FOOD FESTIVAL – VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA - festival chutí 
                    a vůní na zámku Dobřichovice. www.vsechnychute.cz. Vstupné.
15. 6.         Den s IZS – Dobřichovice u mostu na louce pod mostem Dr. Lewita. Pořádá 
                    SDH Dobřichovice. Od 13.00 hod.                 
                  



16. 6.                Den otevřených ohrad – Hiporehabilitace Jupiter. 
                          14.00 – 18.00 hod . . www.hipojupiter.cz
22. – 23. 6.     Lom Velká Amerika – tradiční ponor a otevírání lomu Velká 
                             Amerika.  Sobota 9.00 – 18.00 hod. a neděle 9.00 – 13.00 hod. 
                           František Svoboda  tel: 606 747 530/ nebo Jiří Krejčí – 777 221 840.
                           Vstupné pro potápěče, děti zdarma.
 28. 6.                Noc na Karlštejně - legendární muzikál na nádvoří hradu Karlštejn.
                             20.30 – 22.10 hod. 
28. 6. - 30. 8.  Letní kino Karlštejn. Každý pátek od 21.00 hod.    

1. 6.                  Průvod vévody Štěpána II. Bavorského, doprovodný program na 
                           Husově náměstí. 
1. 6.             ZUŠ OPEN – přehlídka ZUŠ, zámek Liteň a Valdštejnská zahrada 
                           Praha. 
1. 6.             Na kole dětem – 10. ročník veřejné cyklotour, která pomáhá
                           onkologicky nemocným.
2. 6.                   Dětský den s Piranhas - stadion TJ Lokomotiva Beroun, 10.00 hod.
3. – 22. 6.        Dana Vilhelmová: Korálek za korálkem – šperky a textilní tvoření
                           Holandský dům, Beroun, vernisáž 3. 6. v 17.00 hod.
4. 6.             Cesta za pohádkou – lesopark Městská hora, 9.00 – 18.00 hod.,
                           DDM Beroun.
4. 6.                   Beseda MUDr. Jana Krynské, Klubová scéna KD Plzeňka. 
4. – 8. 6.          Mezinárodní festival Stranou – evropští básníci naživo, 
                            www.festivalstranou.cz. 
5. 6.                   53. klubový večer Modrýho Berouna – pivovar, 19.00 hod.
6. 6.                   BeKuLe – pohádka v zahradě Muzea berounské keramiky, zdarma, 
                           18.00 hod.
7. 6.                   Cesta kamene – 15. berounská muzejní noc, pravěká hudba, výroba
                           z pazourku, divadlo, šperkařský a kamenosochařský workshop, 
                           Muzeum Českého krasu. 
7. 6.                  Muzejní noc v Muzeu berounské keramiky. 
9. 6.                  BeKuLe – koncert, Náměstí J. Barranda, 18.00 hod.
13. 6.                Jak se dělá evoluce – přednáška Prof. RNDr. Jana Zrzavého, Csc., 
                           Muzeum Českého krasu, 18.00 hod.
13. 6.                Atletická všestrannost nejmladšího žactva, Stadion LOKO Beroun, 
                           9.00 – 12.00 hod.
14. 6.                Den bezpečí – město Beroun ve spolupráci se složkami IZS – ukázky práce
                           a techniky, Kemp Na Hrázi, 9.00 hod.
15. 6.               Berounské hradby – pivní slavnosti s hudebním programem a jarmarkem
                           na Husově náměstí, divadla pro děti v šapito u kruhového objezdu.

            

Beroun
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15. 6.                Flerjarmark – originální trhy s rukodělnými výrobky v Geoparku
                          Barrandien, Muzeum Českého krasu.
16. 6.                Štístko a Poupěnka – Muzikál pro děti z TV NOVA, KD Plzeňka. 
19. 6.               Baletní škola Terezie Dudové – závěrečný koncert školy, KD
                          Plzeňka. 
19. 6.                25. cestovatelský večer Modrýho Berouna, pivovar Berounský
                          medvěd – Šalanda. 
21. a 22. 6.    10. ročník GrandPrix Beroun 2019. 
25. 6.                Vzpomínka na Mistra Jana Husa, Husovo náměstí, 13.30 hod.
27. 6.                Výstava - Ateliér V&V, keramika, Muzeum berounské keramiky,
                          vernisáž v 17.00 hod.
 27. 6.               Hudebně-literární čtvrtky Stranou, Klubová scéna KD Plzeňka, 
                          od 17.30 hod.
27. 6.               BeKuLe – pohádka v zahradě Muzea berounské keramiky, zdarma,
                          18.00 hod.
28. 6.                Richard Müller + Band – koncert, Letní kino Beroun.
30. 6.               BeKuLe – koncert na Náměstí J. Barranda, 18.00 hod.

1. 6.                   Kulturní léto - Královský průvod Štěpána II. vévody bavorského
                            na Karlštejn. Areál zámku v Králově Dvoře od 9.00 hod.

Králův Dvůr

2. 6.             Dětský den na pohádkovém zámku, od 14.00 hod.
8. 6.             Tradiční staročeské máje, Popovice – od 14.00 hod.
8. 6.             Kulturní léto – Hard and Heavy Castle II. Aspera, Maximální Voltage,
                           D�C, Murder Inc, Henych 666. Areál zámku v Králově Dvoře, 
                           od 18.00 hod.
14. 6.             Kulturní léto – letní putovní kino. Stadion v Králově Dvoře, 
                           od 21.45 hod.
22. 6.             Oslava 110. výročí založení SDH Králův Dvůr. Areál zámku 
                            v Králově Dvoře, od 10.00 hod.
29. 6.             Kulturní léto – Zámecký Mini festival. František Nedvěd a Tie Break,
                           Staropražští Pardálové, Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba. Areál zámku 
                            v Králově Dvoře, od 19.00 hod.

                                                                                                                                             Miloslava Snopek
            



  Městys Karlštejn otevřel 
novou obřadní síň

NOVINKY Z OKOLÍ

Místnost v 1. patře úřadu městyse je od  
poloviny května používána jako reprezentační 
prostor s  výhledem na hrad Karlštejn. 
Uskuteční se tu tradiční vítání občánků, 
svatební obřady nebo významná společenská 
setkání, jako například udělení čestného ob-
čanství. Nová obřadní síň je obložena pati-
novaným dubovým dřevem a vybavena sty-
lovým nábytkem. Původní místnost určená        
k obřadům bude sloužit zájmové činnosti dětí    
z mateřské školky a rádi bychom ji otevřeli také 
pro společenské aktivity seniorů

Miloslava Snopek
    Knihovna zdarma na nádraží Karlštejn
Jak knihovna funguje: vyberete si knihu dle 
vlastního zájmu a po přečtení ji vrátíte buď na 
stanici v Karlštejně nebo na jiném nádraží           
v České republice. Vše je zdarma! Knihy můžete 
do veřejné knihovny věnovat a potěšit tak 
všechny zájemce o literaturu.

   V Černošicích otevřeli nový atletický ovál s 
multifunkčním hřištěm a venkovním fitness
Projekt zahrnuje výstavbu sportovišť (atletické 
dráhy, víceúčelového hřiště, skoku dalekého), 
skladu nářadí a terasy, oplocení sportoviště, 
protihlukovou stěnu, stavbu komunikací, 
areálové osvětlení a areálové oplocení, stavbu 
hlediště a krytého jeviště. V budoucnu bude       
v rámci areálu řešeno také vybudování kom-
pletního zázemí, které bude zahrnovat sociální 
zařízení a šatny. Slavnostní otevření nového 
oválu proběhlo 28. 4. 2019 zahájením atle-
tických  závodů  za  účasti atletických hvězd.

   Cyklobus Dobřichovice 
Speciální linka cyklobusu bude jezdit od 6. 4. 
do 6. 10. 2019 na trase Dobřichovice nádraží 
– Černolice – Mníšek pod Brdy – Kytín 
náves. Spoje navazují na linky S7 a tedy trať 171 
Praha – Řevnice – Beroun z obou směrů. 
Nástupní zastávka je na zdejším nádraží a je 
umístěna na parkovišti vedle nádražní budovy. 
Platí tarif PID a jízdní řád naleznete na 
www.dobrichovice.cz.

Investiční akce s názvem „Rekonstrukce vý-
pravní budovy v žst. Beroun“ bude zahrnovat 
kompletní opravu nádražní, které tvoří od-
jezdová hala, administrativní budova a pro-
vozní prostory. V odjezdové hale dojde k pře-
místění pokladen a vzniku dalších komerčních 
prostor. Rekonstrukce bude zahrnovat novou 
fasádu včetně zateplení, novou střechu, 
výměnu oken a dveří, úpravu povrchů stěn          
a stropů, výměnu podlah i interiérových dveří. 
Pro celý komplex budov se vybudují nové roz-
vody (kanalizace, voda, topení, elektroinsta-
lace). Nově bude objekt osobního nádraží 

  SŽDC začne s rekonstrukcí nádražní budovy Beroun i Praha Smíchov
vybaven systémem chlazení a výměny vzduchu. 
Rekonstrukce bude dále řešit rozšíření infor-
mačního a kamerového systému.
SŽDC letos též začne velmi rozsáhlou a ná-
kladnou opravu nádraží na pražském Smí-
chově. Nejnákladnější modernizaci organi-
zace chystá v případě smíchovského nádraží, 
která vyjde na 400 milionů korun. Kompletní 
rekonstrukce hlavní budovy začne v létě. Podle 
SŽDC by opravy měly přispět k maximálnímu 
využití budovy a zvýšení cestovního komfortu. 
Rozšířit by se tak měly doplňkové služby na 
nádraží, v prostorách budovy vznikne například 
supermarket.

Červen 2019
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  Na Berounce v Řevnicích začne 
výstavba rybích přechodů a 
propusti
Dle informace od Povodí Vltavy bude od 11. 4. 
2019 z důvodu výstavby rybích přechodů, 
vodácké propusti a rekonstrukce části jezu 
Řevnice Berounka ř.km 19,429 tento jez 
uzavřen. Jez nebude možné přenést po pravém 
břehu z důvodu zákazu vstupu na staveniště. 
Bude možné zastavit u levého břehu nad jezem, 
a přenést ulicí Karlštejnská, přes lávku a nasadit 

loď až za mostem vpravo. V žádném případě 
nebude možné jez sjíždět! Vzhledem k délce 
přenášení a obtížnosti přenášení dopo-
ručujeme ukončit plavbu po Berounce            
v Zadní Třebani. Dobu uzavírky odhaduje 
Povodí Vltavy pro plavební sezony 2019 - 2020. 
Žádáme všechny vodáky, aby respektovali 
toto opatření a nevjížděli a ani nevcházeli do 
staveniště.

Klára Kovařiková

Zdroj: Český svaz kanoistů, sekce turistiky, www.padler.cz
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